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❘ LLEIDA ❘ Un total de 16 tempo-
rers van passar la matinada de 
dilluns a dimarts al pavelló de 
l’Antorxa després que l’ajunta-
ment l’obrís passades les 4.00 
com a refugi d’emergència a 
causa de la intensa pluja. 

En un primer moment, la re-
gidora de Drets Socials, Regi-
na Cairol, va dir dilluns que no 
estava previst que ningú dor-
mís a l’Antorxa, ja que hi havia 
dotze vacants a l’alberg Jericó 
i des de l’oficina d’atenció úni-
ca del centre cívic de l’Ereta no 
havien rebut cap sol·licitud de 
pernoctació. 

No obstant, després del tem-
poral, un grup d’educadors con-
tractats per la Paeria i la ma-
teixa Cairol van fer una ronda 
pels carrers de la ciutat per in-
formar-los que, si ho desitjaven, 
podien dormir a l’Antorxa. En 
total, van detectar 127 tempo-
rers al carrer, dels quals 27 per-
sones no van voler rebre ajuda 
dels serveis socials. 

A banda dels 16 temporers 
que van passar la nit a l’Antor-
xa, quatre ho van fer al Jericó. 
Els temporers que van passar la 
nit al pavelló van abandonar el 
recinte cap a les nou del matí. 
També es va oferir als temporers 
que van optar dormir al carrer 
utilitzar les instal·lacions de 
l’Antorxa per netejar-se. 

En el seu primer dia de funci-
onament com a centre d’atenció, 
set temporers van utilitzar els 

El temporal va fer obrir l’Antorxa  
de matinada per a setze temporers
Set persones més van utilitzar els serveis de dutxa el primer dia de funcionament

ocupació campanya de la fruita

serveis de dutxa i consigna de 
l’Antorxa. Ahir es van formar 
cues a la nit per accedir al refugi 
habilitat als Camps Elisis.

Crítiques

D’altra banda, la plataforma 
Fruita amb Justícia Social va 
criticar que l’Antorxa no esti-
gués habilitat ja dilluns com a 
refugi tenint en compte que hi 
havia previsió de pluja a la nit i 
va denunciar que el pavelló no 
va obrir les portes fins a les 5 de 
la matinada.
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Confusió amb 
el trasllat 
d’Esportmania

Diverses famí-
lies van portar 
ahir els seus fills 
a l’Antorxa per 
fer les activitats 
d’Esportmania, 
al no saber que 
s’havien traslla-
dat al pavelló 
de Cappont.

Tanquen l’accés 
a l’andana 
principal de l’AVE

despreniment

❘ LLEIDA ❘ Els serveis tècnics 
municipals van barrar ahir 
el pas a l’andana principal 
de l’AVE a l’estació, a causa 
de la caiguda d’un fragment 
d’acer rovellat de la rampa 
de la passarel·la de vianants. 
El tancament va ser consen-
suat amb la responsable de 
l’estació de Lleida. La Paeria 
ja era coneixedora dels pro-
blemes en aquestes rampes 
i, de fet, s’acaba d’adjudicar 
l’obra de renovació de tot el 
paviment de les dos rampes 
d’accés a la passarel·la amb 
un pressupost de licitació de 
40.000 euros.

Paralitzat un 
desnonament            
a mare i filla

Habitatge

❘ LLEIDA ❘ Un desnonament que 
l’entitat CaixaBank anava a 
executar demà a una mare i 
a la seua filla de quatre anys 
va ser paralitzat ahir. L’afec-
tada, que viu en un pis del 
carrer Valls d’Andorra 56, va 
explicar que podrà seguir al 
pis després d’haver negoci-
at amb el banc, sense que li 
notifiquessin cap altra data. 
Per causes econòmiques, feia 
un any que no podia pagar 
el lloguer i ara està pendent 
d’entrar a la taula d’emergèn-
cia dels serveis socials de la 
Paeria.

urbanisme serveis
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Reparen una canonada de sanejament dels Camps Elisis
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament repara 
des de principis d’aquesta set-
mana una canonada de sane-
jament situada a la part est dels 
Camps Elisis que proveeix tant 

la font ornamental com la d’ai-
gua potable. 

L’actuació es porta a terme 
ara aprofitant la falta d’acti-
vitats programades en els en-

torns del parc i minimitzar-ne 
l’impacte. Fonts municipals 
van informar, d’altra banda, 
que l’obra s’acabarà al llarg 
d’aquesta setmana.

Augmenta la superfície 
visada a Lleida gràcies a 
tres macroprojectes

urbanisme col·legi d’arquitectes

❘ BARCELONA ❘ La superfície visa-
da en habitatge en el primer se-
mestre d’aquest any a Lleida va 
pujar un 32% en un any, amb 
un total de 146.076 metres qua-
drats, segons l’informe de l’ac-
tivitat de construcció i rehabi-
litació a Catalunya elaborat pel 
Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC). Aquesta 
pujada “està motivada única-
ment per tres projectes de més 
de 10.000 metres quadrats, ja 
que si no el creixement hauria 
sigut negatiu, d’un 14%. A Ca-
talunya, hi va haver 2.375.135 
metres quadrats visats, 124.642 
més que en el mateix període 
del 2018. 

L’estudi també subratlla que 
en els dos últims anys s’han 
construït 722 habitatges nous 
a la ciutat de Lleida i que a Ca-

talunya ha crescut un 10,5%. El 
COAC remarca que “el creixe-
ment no és homogeni per a tot 
el territori” i afegeix que, “en 
general, es produeix un creixe-
ment, exceptuant la província 
de Girona i la ciutat de Barcelo-
na, que baixen un 30% i un 24% 
respectivament. Tanmateix, en 
cap cas s’observa una tendèn-
cia clara: cada demarcació té 
fluctuacions dins del mateix se-
mestre i tampoc s’identifiquen 
comportaments similars si com-
parem les dades amb els anys 
anteriors”.

Assenyala que l’activitat del 
sector es fonamenta en el model 
tradicional, centrat en l’edifi-
cació d’obra nova, i que la gran 
rehabilitació continua perdent 
pes i ho fa de forma continuada 
des del 2017.

Un temporer abandonant 

l’Antorxa, ahir al matí.


